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 3المحاضرة 

 Antidepressantsمضادات االكتئاب 

 

 Major Depressiveتستخدم مضادات االكتئاب لعالج مرض االضطراب االكتئابي الرئيسي

Disorder   (MDD) والمعروف أيضاً باسم االكتئابDepression.  وهو عبارة عن مصطلح يستخدم

غلب عليها طابع الحزن وغالباً لوصف خليط من الحاالت المرضية أو غير المرضية في اإلنسان والتي ي

، انخفاض الطاقة واأللم دون سبب ، فقدان االهتمام في أنشطة ممتعةيكون مصحوباً بتدني احترام الذاتما

 . واضح

ً على حياة اإلنسان الشخصية يمكن لالضطراب االكتئابي الرئيسي أن ي  &العمل  &ؤثر سلبا

٪ من 7-2تُشير اإلحصاءات أن مابين . الصحة العامة &عادات األكل  &النوم  &الحياة المدرسية 

٪ من الناس 06وأن  البالغين الذين يعانون من االكتئاب الشديد يُنهون حياتهم عن طريق االنتحار

 .نفسية أخرى اتأو اضطرابالُمنتحرين كانوا يعانوا من سوابق اكتئابية 

اضطرابات القلق  & Dysthymiaاالكتئاب الجزئي  كما يتم استخدام مضادات االكتئاب لعالج

Anxiety Disorders &  واضطراب الوسواس القهريObsessive–Compulsive Disorder & 

 Attention Deficitوفي بعض الحاالت اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط ،اضطرابات األكل

Hyperactivity Disorder (ADHD) & ويمكن وصفها بمفردها أو . اإلدمان واضطرابات النوم

 .باالشتراك مع أدوية أخرى

 :يوجد العديد من العوامل الُمسببة لالكتئاب أهمها

 الوراثة:  ً الذي يُسمى  HTTLPR-5وقد ارتبط الجين . من أسباب اإلصابة بالمرض تعتبر سببا

(Serotonin-Transporter-Linked Polymorphic Region). وهناك . مع زيادة خطر االكتئاب

تتعلقان برد فعل الشدة النفسية أو  ( FKBP5و  CRHR1 جينات أخرى تم ربطها باالكتئاب وهي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/CRHR1
https://en.wikipedia.org/wiki/FKBP5


 دمحم قوصره.د 2كيمياء دوائية صيدالنية           كلية الصيدلة -جامعة الشام الخاصة 

 

2 
 

-HTPA ) Hypothalamic-Pituitaryالضغط النفسي المرتبط بالمحور الوطائي النخامي الكظري 

Adrenal Axis ( &  والجينBDNF  الذي يتدخل في تكوين الخاليا العصبيةNeurogenesis. 

  التي تساهم في رفع حيث تعتبر األدوية خاصة السيروتونين  النواقل العصبيةالخلل في توازن

 .نسبته من أكثر األدوية انتشاراً في العالم حالياً لعالج مرض االكتئاب

  عوامل توتر خارجية ومن أهمها فقدان شخص عزيز وفقدان مستوى اجتماعي أو اقتصادي معين

واالنفصال من عالقة عاطفية والقيام بوظيفة معينة  معينةبخرق ضوابط  لإلحساسوالشعور بالذنب نتيجة 

ال تؤدي هذه العوامل الخارجية في . تكون إما تحت أو فوق قدرات الشخص والعيش مع شخص كئيب آخر

وإنما تؤثر فقط على األشخاص الذين يملكون  نوبة االكتئاب الكبرىجميع األحيان إلى اإلصابة بما يسمى 

 .الناقالت العصبيةوالخلل في توازن  الوراثةعاملي 

  في االكتئاب مثل الكحول وبعض األدوية تناول ً  & Interferonيمكن أن يكون سببا

Isotretinoin &  مانعات الحملContraception. 

  الهرمونية في جسم المرأة الضطراباتنتيجة لفترة ما بعد الوالدة. 

 :تُقسم أدوية االكتئاب إلى مجموعات رئيسية بحسب آلية عملها

 Selective Serotonin Reuptake Inhibitorsالسيروتونين االنتقائية مثبطات إعادة قبط  .1

(SSRIs):  ومن أهمهاCitalopram & Fluoxetine & Sertraline. 

 :Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs) أمينو أوكسيداز مثبطات أنزيم المونو  .2

 .Hydrazines & Toloxatone & Selegilineومن أهمها 

واألدوية  Tricyclic Antidepressants (TCAs) ثالثية الحلقات مضادات االكتئاب  .3

 .Imipramine & Amitriptyline & Doxepinومن أهمها  :المشابهة

 Serotonin–Norepinephrine Reuptakeنورابنفرين -مثبطات إعادة قبط سيروتونين  .4

Inhibitors (SNRIs) :  ومن أهمهاDuloxetine. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrazine
https://en.wikipedia.org/wiki/Toloxatone
https://en.wikipedia.org/wiki/Selegiline
https://en.wikipedia.org/wiki/Imipramine
https://en.wikipedia.org/wiki/Amitriptyline
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ومن أهمها  :Tetracyclic antidepressants (TeCAs) الحلقات رباعية مضادات االكتئاب .5

Maprotiline & Amoxapine. 

 & Bupoprionومن أهمها  : Atypical antidepressantمضادات االكتئاب الالنمطية  .0

Trazodone. 

 

 Tryptophan من الجدير ذكره أن االصطناع الحيوي للسيروتونين يبدأ من الحمض األميني التربترفان

ثم يلي ذلك  Tryptophan hydroxylaseحيث يخضع بدايةً لتفاعل إضافة هيدروكسيل بواسطة أنزيم 

و للحصول على السيروتونين أ HTP Decarboxylase-5نزع مجموعة كاربوكسيلية بواسطة أنزيم 

لذلك فإن اصطناع السيروتونين في الجسم يعتمد بالدرجة . Hydroxytryptamine (5-HT)-5مايسمى 

 .MAOثم يستقلب السيروتونين بواسطة أنزيم  .األولى على توفر الحمض األميني التربتوفان في الدم
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 Inhibitors Selective Serotonin Reuptakeالسيروتونين االنتقائية مثبطات إعادة قبط .1

(SSRIs): 

القلق  تواضطراباMajor Depressive Disorder اضطرابات االكتئاب الشديدة تستخدم لمعالجة 

Anxiety Disorders .أماناً وتحمالً  ،انتشاراً  ،فعاليةر من أكثر أدوية االكتئاب تعتب . 

، Monoamine transporters (MATs)أحادية األمين نواقلال االنتقائية تجاهدرجات متفاوتة من تملك 

  Norepinephrineالنورابنفرين نواقل مع )مرة 3666-366أقل بمعدل (ة ضعيف كما أن ألفتها

كما أنها تمتلك ألفة ضعيفة تجاه المستقبالت الهيستامينية والكولينرجية  . Dopamineالدوبامينو

 .βمن النمط بيتا  األدرينرجيةو

عام  Prozacالذي يحمل االسم التجاري  Fluoxetineالمجموعة كان  أول دواء تم ترخيصه من هذه

 :يوضح ذلك تاله العديد من المركبات التي صنفت ضمن نفس المجموعة والجدول التالي. م1897

 

تمتلك نصف  ،في الكبد نها تخضع لتحول حيوي هامكما أ ،تتميز بامتصاص جيد بعد اإلعطاء الفموي

يُطرح أغلبها عن طريق . T1/2=50hالذي يملك  Fluoxetineعمر حيوي طويل كمثال على ذلك مركب 

كما أن حاالت  الجرعة الزائدة منها سمية قلبية التسبب .والقليل منها يتم طرحه عن طريق البراز الكلية

والتسبب خفض ضغط الدم أو تأثير مضاد كوليني . الوفاة الناجمة عن فرط الجرعة نادرة جداً 

Anticholinergic  مقارنة مع أدوية اكتئاب أخرى مثل ثالثية الحلقاتTCA. 

 :التركيب الكيميائي.1.1

https://en.wikipedia.org/wiki/Major_depressive_disorder
https://en.wikipedia.org/wiki/Norepinephrine_transporter
https://en.wikipedia.org/wiki/Norepinephrine_transporter
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
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هذه المجموعة مما يسمح بظهور استجابة مختلفة في بعض المرضى تجاه  أفراداليوجد تشابه كيميائي بين 

ربما يعود لالختالف في  مختلفةكما أن ظهور استجابة عالجية متوقعة أو  .أخرىمقارنة ب تهابعض أدوي

 .Serotonin Transporter  (SERT & 5-HTT)مورفولوجية البروتينات الناقلة للسيروتونين 

 إلى Sertralineالمركب  ينتمي. Phenylpropylaminesمجموعة إلى  Fluoxetine المركب ينتمي

أخيراً . Phenylpiperidines مجموعة إلى Paroxetineينتمي المركب . Tametralines مجموعة

فيما يلي الصيغ  .Benzofuransإلى مجموعة  Citalopram & Escitalopramينتمي المركبان 

 :الكيميائية ألدوية مثبطات إعادة قبط السيروتونين

 

 :آلية التأثير.12.

خارج  سيروتونينالمستوى من  SSRIsتزيد تُعتبر آلية التأثير الحقيقية غير معروفة حتى اآلن ولكن 

 بواسطة( Presynaptic Cell المشبكيةالخلية قبل في  استردادهمنع  من خالل  Extracellular الخلوي

في حين في الدماغ  SERT  Serotonin Transporterلسيروتونينالبروتينات الناقلة لاالرتباط مع 

 Dopamine Transporter DAT & NET Norepinephrineيعتبر ارتباطها مهمالً مع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%83_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://en.wikipedia.org/wiki/Presynaptic_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin_transporter
https://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine_transporter
https://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine_transporter
https://en.wikipedia.org/wiki/Norepinephrine_transporter
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Transporter  يزيد من مستوى السيروتونين في المشبك العصبي األمر الذي Synapti Cleft  ) تشير

يرتفع مستوى السيروتونين في المشبك العصبي بنسبة أكبر بسبع مرات من المستوى الدراسات أنه 

اهزاً لربط الخلية مما يعزز من تأثيره حيث يصبح ج ) SSRIsبعد بضع ساعات من أخذ أدوية الطبيعي 

 .Postsynaptic Receptorبعد المشبكية 

يحتاج التأثير السريري عادةً عدة أسابيع للظهور مما يُفسر أن آلية تأثيرها بالضبط  من الجدير بالذكر أن

وإنما نتيجة التحفيز المستمر من هذه األدوية يتم  هي ليست مجرد زيادة بسيطة في مستوى السيروتونين

  .تغيير أنماط معينة في أنشطة الدماغ مما يدفع االكتئاب إلى التبدد

 

 أمينو أوكسيداز مثبطات أنزيم المونومضادات استطباب بالمشاركة مع أدوية  SSRIsتعتبر أدوية 

Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs)  ألن مشاركتهما مع بعضهما يؤدي إلى زيادة كبيرة

 التي تشمل التأثيرات Serotonin Syndromeفي مستوى السيروتونين مما يسبب متالزمة السيروتونين 

  :التالية

 والغيبوبة الهلوسة، االرتباك، القلق، الصداع: تأثيرات نفسية. 

 الغثيان، تسرع القلبتضيق األوعية، ، فرط الحرارة، التعرق :تأثيرات الجهاز العصبي الذاتي 

 .واإلسهال

https://en.wikipedia.org/wiki/Synaptic_cleft
https://en.wikipedia.org/wiki/Postsynaptic_receptor
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84


 دمحم قوصره.د 2كيمياء دوائية صيدالنية           كلية الصيدلة -جامعة الشام الخاصة 

 

7 
 

 والرعاش فرط المنعكسات: تأثيرات الجهاز العصبي الجسدي. 

 

حمض أميني غير معروف  036رب من االحاوي على مايق SERTيعتبر الشكل ثالثي األبعاد لبروتين 

قام العلماء بحل هذه المشكلة عن طريق االستعانة ببنية . هب SSRIsمما شكل عائق لفهم آلية ارتباط أدوية 

حيث تبين أن أدوية  Leucine Transporter (LeuT)ثالثية األبعاد لبروتين جرثومي شبيه وهو 

SSRIs ترتبط بالبروتين المذكور من خالل موقع ارتباط دهليزي Vestibule Binding Site  يمكن أن

 .لبروتينمن خالل موقع ارتباط ثاني في ايُرى 

 Halogen-Binding Pocket نفس الجيب الرابط للهالوجين مع SSRIsهالوجينات أدوية ترتبط جميع 

HBP  في برويتنLeuT حيث تتفاعل جميعها مع نفس األحماض األمينية. 

حيث ترتبط  LeuTيوضح الشكل التالي كيفية ارتباط دواء السيرترالين مع الجيب الدهليزي في بروتين 

ذرتي الكلور على الحلقة العطرية بالجيب الرابط للهالوجين والمكون من األحماض األمينية التالية 

Leu25, Gly26, Leu29, Arg30, Tyr108, Ile111 & Phe253)) .تعمل  ،باإلضافة إلى ذلك

ً روابط من نوع   Leu29 &الفيزيائية مع األحماض األمينية  Van der Waalsذرات الكلور أيضا

Tyr108 & Phe253 .تكون نواة التترالين على اتصال مع األحماض& Leu400 & Asp401  

Thr409 .وأخيراً تدور حلقة ثنائي كلور . يكون اتجاه الذيل األميني في المركب باتجاه السيتوبالزما

 .مقارنة بالدواء الحر C4-C11درجة حول المحور  196بزاوية  طالفينيل في المركب المرتب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%B4
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 :عالقة البنية بالتأثير.13.

هالوجين في مواقع محددة ألن هذا األمر هو مفتاح االنتقائية لها تجاه  ذرات SSRIsتمتلك جميع أدوية 

ً لالرتباط بهذه . SERTبروتينات  ً أيضا كما يُعد نوع وموقع المتبادالت على الحلقة العطرية هاما

 . البروتينات

ترتبط بنفس الطريقة مع الجيب الرابط للهالوجين  SSRIsهالوجينات جميع أظهرت الدراسات أن 

Halogen Binding Pocket HBP  الموجود في بروتينSERT . لذلك فإن حدوث طفرة في هذا

 .SSRIsعلى االرتباط بأدوية  SERTالجيب سيؤدي بالضرورة إلى تناقص بشكل كبير في ألفة الناقل 

   فيما يتعلق بـFluoxetine:  

 تعتبر المركبات التي تحوي في تركيبها نواةAryloxypropylamine   من مثبطات إعادة قبط

والتي تشمل على  Monoamine Reuptake Inhibitor النوقل العصبية أحادية األمين

 .السيروتونين والدوبامين والنورأبنفرين
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   العطرية من الحلقة  2عند وجود متبادل في الموقعPhenoxy  فإن ذلك يؤدي إلى ألفة كبيرة تجاه

في حين وجود متبادل . SNRIsوتمثل أدوية  Norepinephrine Transporter NET بروتينات

 Serotoninمن نفس الحلقة المذكورة فإن ذلك يؤدي إلى ألفة كبيرة تجاه بروتينات 4في الموقع 

Transporter SERT  وتمثل أدويةSSRIs  مثال على ذلك مركب الفلوكسيتين الذي يحوي

يتم  .الفينوكسيثالثي فلور الميتان في الموقع بارا من حلقة  ساحبة لاللكترونات وهي مجموعة

 .Enantiomersمن تصنيع الدواء على شكل مزيج راسيمي 

 

  من حلقة الفينوكسي سيؤدي إلى ضياع باالنتقائية تجاه  '3أو  2إدخال متبادل ثاني في الموقع

مجموعة ثالثي فلور الميثان بأخرى مانحة لاللكترونات يؤدي إلى ضياع  تبديل .SERTبروتينات 

 .الفعالية

  الفلوكسيتين أقل أدوية يعتبرSSRIs  انتقائية تجاه بروتيناتSERT الواسع همما يفسر طيف تأثير. 

  5يعتبر مضاد لمستقبالت-HT2C ) النورابنفرين مما يعزز من تحرر النواقل العصبية األخرى

تلخيص دوره  يمكن. مما يساعد في عمله كمضاد اكتئاب ويزيد من تحمله عند البشر )والدوبامين

في زيادة طاقة وتركيز المرضى المعالجين به كما انخفض الشعور بالتعب  HT2C-5كمضاد لمستقبل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Norepinephrine_transporter
https://en.wikipedia.org/wiki/Norepinephrine_transporter
https://en.wikipedia.org/wiki/Norepinephrine_transporter
https://en.wikipedia.org/wiki/Norepinephrine_transporter
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لديهم بعد الجرعة األولى مباشرة ولكن تعتبر هذه النتائج سلبية في المرضى الذين يعانون من األرق 

 .وفرط اإلثارة

 ع األمين الثالثي أو األوليأبدت مجموعة األمين الثانوية الفعالية األكبر مقارنة م. 

 

  فيما يتعلق بـParoxetine:  

  يعتبر شبيه بنيويAnalouge  لمركب الفلوكسيتين حيث تم حصر مجموعة

Phenylpropylamine  من خالل إضافة مجموعة بيبيريدينPiperidine. 

 يعتبر المماكب . يملك أربع مماكبات فراغية مخلتفة نظراً لوجود مركزين التناظريين(3S,4R)-

Isomer  ً  .هو المركب الفعال والمسوق تجاريا

  تشير الدراسات إلى أهمية التماكب الفراغي في ألفة المركب تجاه بروتيناتSERT. 

 يؤدي إلى انخفاض الفعالية بمقدار  ثو في كل من الحلقتين العطريتينمتبادل في الموقع أور إدخال

 .الفينوكسيوكانت نسبة االنخفاض أكبر في حلقة  16-166

  يعتبر أقل انتقائية من سيرترالين تجاه بروتيناتSERT. 

  يعتبر مثبط ألنزيماتNOSs مما يفسر حصول عجز جنسي خاصة عند الرجال. 

 أدوية  مقارنةً بباقي يةمستقبالت الموسكارينليمتلك األلفة األكبر لSSRIs  مما يفسر التأثيرات

 .الجانبية الغير مرغوبة
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  بـ فيما يتعلقCitalopram:  

 تجاه  يملك انتقائية كبيرةSERT واليملك أي تأثير على النواقل العصبية األخرى. 

 لذلك يوجد على شكل مماكبين  يملك مركز التناظري وحيدEnantiomers  هما(+)-S & (-)-R .

ويملك  Sيعارض فعالية نظيره  Rهو الفعال كمضاد اكتئاب في حين أن المماكب  Sيعتبر المماكب 

يُسوق السيتالوبرام على شكل مزيج راسيمي من المماكبين في . خواص مضادة للهيستامين ضعيفة

 .Escitalopramالفعال يُسوق لوحده تحت اسم  Sحين أصبح المماكب الضوئي 

 يعتبر Escitalopram  حالياً هو األحدث واألكثر انتقائية وتحمالً بين أدويةSSRIs. 

 

  متبادالن هما البنزوفوران مرتبط بهايحوي حلقة N,N-Dimethyl-3-Aminopropyl Group 

& 4-Fluoro Phenyl Group. 

  من حلقة البنزوفوران 5نتريل في الموقع يحوي مجموعة. 

 

  فيما يتعلق بـSertraline:  

  من مشتقات أمينوتترالين الذي هو عبارة عن حلقتين عطرية وأخرى مشبعة متصلتين ببعضهما

 .Fusedبالشكل 

  يعتبر المماكب(+)-cis-(1S,4S)-Isomer هو الشكل الفعال واألكثر انتقائية بين المماكبات 

 .الفراغية األربعة المحتملة

https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorocarbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorocarbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl_group
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   يمارس تأثير مثبط لبروتيناتDAT & NET  مرة من تأثيره الرئيسي  06ولكن بمعدل أقل بـ

يمكن أن يكون مفيداً  DAT & NETمن المحتمل أن تثبيطاً متوسطاً لبروتينات . SERTالمثبط لـ 

 .SERTفي زيادة الطاقة والتركيز خصوصاً عند مشاركة هذا التأثير مع تثبيط 

  يملك ألفة كبيرة لالرتباط بمستقبالتCNS σ1  ًحيث من المحتمل أن تلعب هذه المستقبالت دورا

 .في فعالية دواء السيرترالين

 

 :Oxidase InhibitorsMonoamine  (MAOIs)أمينو أوكسيداز  مثبطات أنزيم المونو.2

التي تثبط واحد أو كال عبارة عن مجموعة من األدوية . SSRIs & TCAsتعتبر أكثر خطورة من 

على  Desaminationنزع أمين التي تتوسط تفاعل  Monoamine oxidases (MAO) أنزيمات

االيمين الموافق الذي يعطي بعد معطية  النواقل العصبية أحادية األمين مثل السيروتونين والنورابنفرين

 .األلدهيد أو الكيتون الموافق مع األمونياكالحلمهة 

 

يوجد في جسم اإلنسان . يرتبط كال األنزيمين بالغشاء الخارجي للمتقدرات في كل أنواع خاليا الجسم

ضمي الجهاز اله ،Placentaالمشيمة  ،والذي يوجد في الكبد MAO-Aنوعين من هذا األنزيم هما 
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Gastrointestinal Tract والبطانة الوعائية الرئوية Pulmonary Vascular Endothelium 

 Blood Platelets .الذي يوجد في الصفيحات الدموية  MAO-Bواألنزيم الثاني هو 

تفاعل  MAO-Bفي حين يتوسط . والسيروتونيننورابنفرين ال ،بنفريناالتفاعل تحول  MAO-Aيتوسط 

 .مثل الدوبامين Phenethylamineتحول 

الحاوي على مجموعة هيدرازين الذي  Iproniazideمصادفة مع المركب  MAOتم اكتشاف مثبطات 

ولكن يملك قطبية  الذي كان يستخدم لعالج مرض السل( Isoniazideقيد التطوير بدءاً من المركب كان 

ويجلب السعادة للمرضى يخفف من أعراض االكتئاب  Iproniazide حيث تبين فيما بعد أن. )كبيرة جداً 

تال ذلك تطوير مركبات حاوية على الهيدرازين  .MAOخالل تثبيطه ألنزيمات  الذين يعالجون به من

حيث أظهرا تأثيرات  Isocarboxazid & Phenelzideبهدف عالج االكتئاب كان من بينها مركبي 

يعتبر الهيدرازين غير فعال بحد ذاته وإنما للحصول على الفعالية المضادة  .جانبية خفيفة على الكبد

كما يجب أن يحتوي كل أمين  ،لألنزيم المذكور يجب أن يحتوي الدواء على مجموعة أمين حرة على األقل

 . على هيدروجين حر

 

 

وحتى  1856بشكل كبير في بداية الخمسينيات غير االنتقائية وغير العكوسة  MAOتم استخدام مثبطات 

بالتراجع مع اكتشاف تفاعالت خطيرة مع األدوية المحاكية للودي  تهام ثم بدأت شعبي1876عام 

Sympathomimtics  ومع األطعمة الحاوية على مركب التيرامينTyramine )الجبنة  ،الكبد الحيواني

يمكن تفسير  .حيث تسبب ارتفاع ضغط دم خطير يستوجب تدخل الطوارئ )القديمة والمشروبات الكحولية

عادة يتم استقالب التيرامين بواسطة (يؤدي لزيادة مستوى التيرامين الممتص  MAOذلك بأن تثبيط أنزيم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_vascular_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_vascular_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Endothelium
https://en.wikipedia.org/wiki/Blood
https://en.wikipedia.org/wiki/Platelet
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MAO-A والذي يتحول إلى مركب  )في الكبد والقناة الهضميةOctopamine  ً ً  الذي يسبب ارتفاعا  كبيرا

 α-1األدريناليةمستقبالت الفي تحرر النورابنفرين مما يضيق األوعية الدموية عن طريق تنشيط 

Adrenergic Receptor.  

 

حيث تم اصطناع  .لتخفيف األعراض الجانبية باصطناع مثبطات انتقائية MAOللـ  اكتشاف أنزيمين سمح

لتخفيف األعراض  )المستخدم لعالج داء باركنسون  Selegilineمثل مركب  ( MAO-Bمثبطات أنزيم 

الذين يعتبران من  (Moclobemide & Toloxatone)تال ذلك اصطناع المركبين . الجانبية الخطيرة

 .وسمحا بتخفيف األعراض الجانبية والتداخالت الخطيرة MAO-Aالمثبطات االنتقائية والعكوسة ألنزيم 

  :إلى المجوعات التالية MAOتصنف مثبطات 

i. المشتقات الحاوية على الهيدرازين  :المثبطات غير االنتقائية) Isocarboxazid & 

Nialamide & Phenelzine & Hydracarbazine (  والمشتقات الغير حاوية على الهيدرازين) 

Tranylcypromine (. 

ii.  مثبطاتMAO-A االنتقائية: Bifemelane & Moclobemide & Pirlindole & 

Toloxatone. 

iii.  مثبطاتMAO-B االنتقائية: Rasagiline  & Selegiline & Safinamide. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moclobemide
https://en.wikipedia.org/wiki/Toloxatone
https://en.wikipedia.org/wiki/Isocarboxazid
https://en.wikipedia.org/wiki/Nialamide
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenelzine
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydracarbazine
https://en.wikipedia.org/wiki/Tranylcypromine
https://en.wikipedia.org/wiki/Bifemelane
https://en.wikipedia.org/wiki/Moclobemide
https://en.wikipedia.org/wiki/Pirlindole
https://en.wikipedia.org/wiki/Toloxatone
https://en.wikipedia.org/wiki/Rasagiline
https://en.wikipedia.org/wiki/Selegiline
https://en.wikipedia.org/wiki/Safinamide
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 :آلية التأثير.1.2

  يتشارك أنزيميMAO-A & MAO-B  من األحماض األمينية %76بحوالي. 

  يحتوي األنزيمان علىFAD-binding domain ) Flavin Adenine Dinucleotide 

(FAD) مرتبط مع السيستين الCysteine  8من خالل المجموعة األنزيميα-Methylene  الموجودة

 .Isoalloxazine)على الحلقة 

 

  كما يحتويان علىSubstrate-Binding Domain & Membrane-Binding Domain. 

  يوضح الشكل التالي أنزيمMAO-B  حيث يحويFAD-Binding Domain  باللون األزرق

& Substrate-Binding Domain  باللون األحمر& Membrane-Binding Domain  باللون

 .باللون األصفر Flavinالدواء المثبط باللون األخضر وأخيراً العامل المساعد  &البرتقالي 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3477W6u3XAhUhD5oKHV48CWkQjRwIBw&url=http://slideplayer.com/slide/6984932/&psig=AOvVaw1Vmjvh0FZRn-35DmbtdS7A&ust=1512389966363114
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  تحويSubstrate-Binding Domaine  في أنزيمMAO-A على فجوة كارهة للماء تقدر 

Å 466بـ  مساحتها
3

 .MAO-Bبينما تكون هذه الفجوة أصغر في أنزيم  

   يسمح دوران الحمض األميني إيزولوسينIle199  فيMAO-B ةالفجو هبزيادة مساحة هذ 

Å 766حتى 
3

 .MAO-Aفي  Phe208فينيل أالنين  يتم استبدال هذا الحمض األميني بـ . 

   في  يوجد اختالف ثانSubstrate-Binding Domaine  يتلخص في طبيعة األحماض األمينية

 MAO-A & Tyr326في  Ile335حيث يوجد . المسؤولة عن انتقائية المثبطات تجاه كل من األنزيمين

 .MAO-Bفي 

  يملك مركبFAD  أربعة درجات أكسدة من ضمنهاFlavin-N(5)-Oxide  التي تعتبر الحالة

 Flavin-N(5)-Oxideبالمركب  MAOترتبط مثبطات أنزيمات  .األعلى أكسدةً بين الحاالت األربعة

مما يساهم بتثبيط األنزيمين وبالتالي منع تخرب النواقل العصبية . من خالل رابطة تساهميةاألنزيمي 

 .كالسيروتونين وبالتالي زيادة تركيزها

 :عالقة البنية بالتأثير.2.2

  فيما يتعلق بمركبPhenelzine: يضفي إضافة حلقة. يلغي إضافة حلقة فينيل الفعالية بالكامل 

تنخفض أو تلغى الفعالية عند . الفعالية بشكل واضح Phenethylيزيد إضافة حلقة . بنزيل تحسين الفعالية

 .تحويل األمين الحر إلى ثالثي

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavin-N(5)-oxide&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavin-N(5)-oxide&action=edit&redlink=1
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  فيما يتعلق بمركبTranylcypromine :  تجعله المسافة بين الفينيل واألمين أقرب مايمكن

ً . إلى النورابنفرين ً كيميائيا ً مما يسمح  يعاني حلقي البروبان من إجهاد كبير مما يجعله نشيطا وغير ثابتا

 . transفعالية من اإليزومير  أقل cisيعتبر اإليزومير . بشكل افضل مباالرتباط باألنزي

 

  فيما يتعلق بمركبSelegiline:  يملك مجموعة أستيلين غير ثابتة مما يسمح بعمل رابطة

-(-)نه يشكل مركب لذلك فإ Selegilineمركب هو  Isomer-(-)يعتبر  . تساهيمة مع األنزيم

Methamphetamine  الذي يعتبر غير فعال بعكس(+)-Methamphetamine  الذي يعتبر منشط

 .للجملة العصبية المركزية

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tranylcypromine
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 : Tricyclic Antidepressants (TCAs)ثالثية الحلقات مضادات االكتئاب.3

 Muscarinicتعتبر مضادات موسسكارينية. تعتبر الخيار األول لدى معظم مرضى االكتئاب

Antagonist  اإلمساك والرؤية الضبابية،  مثل جفاف الفم واألنفمما يسبب الكثير من التأثيرات الجانبية

تملك نصف عمر  .Orthostatic Hypotensionكما تسبب هبوط ضغط انتصابي . واحتباس البول

 ً  .حيوي طويل عادة ماتستخدم كجرعة وحيدة يوميا

له  Isosteresمن خالل تشكيل مركبات  Chlorpromazineمركب ابتداء من  1857تم اصطناعها عام 

باستبدال  Phenothiazineمن خالل تعديل حلقة حيث تبين أنه . بهدف زيادة فعاليته المضادة للذهان

المضاد  Imipramineتم الحصول على مركب ي تساهميالكبريت بذرتي كربون مرتبطتان بشكل 

 :تال ذلك اصطناع العديد من أدوية هذه المجموعة كما يوضح المخطط التالي. لالكتئاب

 

 

 :كما يوضح المخطط التالي طريقة تسمية النظام ثالثي الحلقات في هذه المركبات
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 :عالقة البنية بالتأثير.1.3

  مكونة من حلقتين فينيل مرتبطتين بالشكل  6-6-6أو  6-7-6تتألف من ثالث حلقاتFused  مع

الممكن أن ترتبط الحلقة المركزية بشكل  من. حلقة ثالثة مركزية متجانسة أو غير متجانسة الذرات

Bridged  مكونة أربع حلقات كما هو الحال في مركبMaprotiline )  يتم تصنيفه على أنه رباعي

 .) Protriptylineالحلقة أو بشكل بديل كثالثي الحلقة على اعتبار أنه يحوي أمين ثانوي مثل المركب 

 

 عن االرتباط بالمستقبالت وإنما يسبب أغلب التأثيرات  يعتبر النظام ثالثي الحلقات غير مسؤول

. Lipophilicityالجانبية غير المرغوب بها في الجملة العصبية المركزية بسبب خاصيته المحبة للدهون 

 .لذلك نالحظ غياب هذه الخاصية في مضادات االكتئاب الالحقة
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  يجب أن يتكون الرابط الميثيليMethylene Linker  الطرفي من ثالث ذرات مع األمين

كما يمكن أن  ،يمكن أن ترتبط السلسلة الجانبية بأي ذرة كربون على الحلقة المركزية. كربون على األقل

 .تكون مشبعة أو غير مشبعة

 

 متفرعة حيث يعتبر  السلسلة الجانبية اليجب أن تكونTrimipramine  مرة  166أقل فعالية بـ

 .transمنها أكثر فعالية من الشكل  cisيعتبر الشكل . Imipramineمن 

 

  من أي حلقة فينيل يزيد االنتقائية تجاه نواقل  3إضافة هالوجين أو مجموعة نتريل في الموقع

 : Clomipramineكما هو الحال في مركب . SERTالسيروتونين 
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  فعال أكثر على يجب أن تكون المجموعة الطرفية عبارة عن أمين حيث يعتبر األمين الثانوي

 .SERT أو   NETتجاه  ةاألمين الثالثي انتقائياليملك في حين  NETنواقل النورابنفرين 

 

 :آلية التأثير.2.3

من  أحادية األمين وهي النورابنفرين والسيروتونين على تثبيط إعادة قبط النواقل العصبية غالبيتها تعمل

في  Asp98ميني ألترتبط مع الحمض ا .SERT & NETالبروتينات  االرتباط التنافسي معخالل 

بعضها يعتبر  .DAT Dopamine Transporterتملك تأثير مهمل ضد بروتينات . SERTبروتين 

 .HT2-5ومستقبالت السيروتونين  1αمضاد للمستقبالت األدرينالينية 


